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ЧВУ „Колеж по туризъм” – гр. Благоевград 



По-долу последователно са представени резултатите, на база извършен анализ от 

проведените две анкетни проучвания сред 41 студенти от специалности „Бизнес 

администрация”, „Организация и управление на хотели и ресторанти“ и „Организация и 

управление на туристическото обслужване“ от ЧВУ „Колеж по туризъм” - Благоевград 

през академичната 2020-2021 година 
 

1. През септември 2020 година Кариерен център проведе анкетно проучване 

сред студентите от двете професионални направления, обучаващи се в 

специалностите „Бизнес администрация”, „Организация и управление на 

туристическото обслужване” и „Организация и управление на хотели и ресторанти” 

във връзка с установяване удовлетвореността на студентите от предоставените 

административни услуги в ЧВУ „Колеж по туризъм“ – Благоевград. Анкетирани са 

общо 15 студенти, 11 студенти от ПН 3.7. „Администрация и управление“ и 5 

студенти от ПН 3.9. „Туризъм“. 

На първи въпрос „В рамките на какъв срок беше извършена желаната от вас 

административна услуга?“ всички 16 анкетирани студенти дават отговор, че бързо е била 

извършена административната услуга. 

На втори въпрос „Обслужващият персонал беше ли компетентен?“, 100% от 

анкетираните посочват положителен отговор. 

На трети въпрос „Обслужването беше ли любезно?“ 16 студенти посочват 

положителен отговор „Да“. 

На четвърти въпрос „Доволен ли сте от достъпа до услугата?“, отново 16 студенти 

посочват положителен отговор „Да“. 

На пети въпрос: „Помагат ли ви служителите при попълването и подаването на 

документи?“, пак общо 16 отговарят положително. 

На следващия, шести въпрос „Получавате ли при поискване от администрацията 

необходимата информация за нейната работа?“, 100% от студентите са дали положителен 

отговор. 

На седми въпрос „Одобрявате ли предоставянето на административни услуги по 

електронен път?“ 100 % от студентите са дали положителен отговор. 

На последния, осми въпрос „Налага ли ви се често да използвате услугите на 

Учебен отдел?“ болшинството от студентите /или 62,5%/ не им се налага да ползват често 

услугите на служителите от учебен отдел. 

Като допълнителни въпроси от анкетното проучване са също „Има ли нещо в 

работата на администрация на Колеж по туризъм, което Ви допада или не одобрявате и 

кое е то?“, като тук отговорите дадените студенти се обобщават като „администрацията 

на Колежа е много любезна“, „нямам претенции“, „винаги любезно отношение“, а също 

„всички служители на Колежа по туризъм са мили, отзивчиви и лъчезарни хора“. 

Няма дадени допълнителни препоръки от студентите касаещи работата по 

административното обслужване на студентите в Колежа, като някои от тях посочват – 

всичко е на ниво. 

На база извършената оценка от проведеното анкетно проучване сред студентите от 

двете професионални направления, обучаващи се в специалностите „Бизнес 

администрация”, „Организация и управление на туристическото обслужване” и 

„Организация и управление на хотели и ресторанти” във връзка с установяване 

удовлетвореността на студентите от предоставените административни услуги в ЧВУ 

„Колеж по туризъм“ – Благоевград, може да се направи следния основен извод: почти 

всички от анкетираните студенти изразяват своята удовлетвореност от предоставените 

административни услуги. За разлика от предходните години, студентите не са направили 

конкретни предложения и препоръки, свързани с насоки за подобряване на работата по 

отношение на предоставените им административни услуги. Това вероятно е така, т. к. 



Колежа по туризъм работи за обезпечаване на необходимата студентска информация 

задължително да се публикува на интернет страницата на ВУЗ-а, още повече в условията 

на Covid-19. 
 

2. Анализ на анкета, проведена от Кариерен център сред студентите от двете 

професионални направления обучаващи се в специалностите „Бизнес 

администрация”, „Организация и управление на туристическото обслужване” и 

„Организация и управление на хотели и ресторанти” във връзка със сферата на 

работа, която осъществяват в момента и мнението им за подготовката, която 

получават в ЧВУ „Колеж по туризъм“ – Благоевград. Анкетирани са общо 26 

студенти /18 броя от ПН 3.7. „Администрация и управление“ и 8 броя от ПН 3.9. 

„Туризъм“/. 

От анкетираните 26 студенти в ЧВУ „Колеж по туризъм” - Благоевград общо 25 

посочват, че работят в момента, а 1 не е дал отговор. 

Студентите посочват, че работят в сферата на администрацията, хотелиерството, 

ресторантьорството, екскурзоводство, туристически агенции, търговията, субсидирано 

земеделско производство. 

Общо 12 студенти посочват, че работят в частния сектор, 8 в държавния сектор, 2 

се реализират в собствен бизнес, а други 4 не са дали отговор. 

На въпроса „Какво е Вашето най-общо мнение за подготовката, която получавате в 

Колежа, по отношение на: 

- Езикова подготовка – 14 студенти я оценяват като добра, 10 като много добра, 

а 2 не са отговорили; 

- Теоретична подготовка - 12 студенти я оценяват като много добра, 10 като 

добра, а 1 като задоволителна, и 3 не са отговорили; 

- Практическа подготовка - 14 студенти я оценяват като добра, 10 като много 

добра, а 2 не са отговорили; 

- Информационна – пак 14 студенти я оценяват като добра, 10 като много добра, 

а 2 не са отговорили; 

Няма дадени конкретни препоръки от студентите касаещи подготовката им в 

Колежа, като някои от тях посочват: „Колежа се справя перфектно“, „Нямам препоръки“, 

„За сега нямам препоръки“. 

На последния въпрос „Желаете  ли да станете член на Сдружението на 

възпитаниците на Колежа“ – общо почти половината посочват „Не“ и „За сега не“, 10 

студенти посочват „Да“, а други 4 не са дали отговор на въпроса. 

Общото заключение от проведеното от Кариерен център анкетно проучване през 

периода септември – октомври 2020 г. е, че 96 % от анкетираните студенти, обучаващи 

се в ЧВУ „Колеж по туризъм“ – Благоевград работят. Същите посочват, че повечето от 

тях работят в частния сектор, като не е малък делът та тези, заети в държавния сектор, и 

реализиращите се с развитие на собствен бизнес. Много висока е студентската оценка за 

подготовката, която получават в обучаваните програми в двете професионални 

направления /ОКС „Професионален бакалавър“/, и то най-вече в езиковата, практическата 

и информационната. Анкетираните студенти не са дали конкретни препоръки, касаещи 

подготовката им в Колежа. Почти половината от анкетираните студенти изразяват 

желание да са по-активи като се включат в Сдружението на възпитаниците на Колежа. 

 

 

29 Април 2021 г.     Изготвил: 

Благоевград  доц. д-р Стефан Кирилов,  

Председател на Кариерен център при 

Колеж по туризъм-Благоевград 


